
BASISUITRUSTING

• Stuurbekrachtiging
• Schrijftafeltje + opbergruimte met bekerhouder
• Brandstoftank van 90 liter
• Circuit voor recyclage van cartergassen
• Klapdeuren zonder ruit achteraan
• Audiosysteem met cd- en mp3-speler + touchscreen + 

Bluetooth® + USB-poort + interface Apple + radiobediening 
aan het stuur

• Manuele airconditioning
• Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer
• Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels
• Bestuurdersairbag
• ESP (stabiliteitscontrole), met antislipsysteem (ASR)  

+ Hill Assist
• ABS + noodstopbekrachtiging
• Centrale deurvergrendeling + plip
• Getinte ruiten
• Tweezitspassagiersbank + in de hoogte regelbare 

bestuurderszetel met regelbare lendensteun en armsteun
• Elektronisch antistartsysteem
• Elektrische ruiten
• Bandenmaat 215/75/R16C
• Schuifdeur rechts met ruit
• Opbergbak boven voorruit
• Rokerskit
• 12V-contactdoos
• Veiligheidsladder achter de bestuurderszetel
• Zwarte wielkasten voor en achter 
• Derde stoplicht

BOXER DUBBELE CABINE LANG
BASISVOERTUIG: GESLOTEN BESTELWAGEN 435 L3H2, 2.0 L BLUEHDI, 160 PK, STOP & START

PEUGEOT UTILITY  
DUBBELE CABINE

1.060 kg*

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

1,93 m* 2,64 m*

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

9 m³*

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

1,87 m*

Nuttig 
laadvermogen

Nuttige  
hoogte

Nuttige  
lengte

Nuttig  
volume

Nuttige  
breedte

* Indicatieve gegevens.



• Elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare buitenspiegels 
• Navigatiesysteem met kleurenscherm, FM-radio met cd- en mp3-speler, touchscreen en Bluetooth®
• Werf Pack: stalen beschermplaat onder het motorblok + Hill Descent Control + Mud & Snow gehomologeerde versterkte winterbanden
• Metaalkleur
• Schuifdeuren met ruit (links en rechts)
• Mistlampen vooraan
• Versterkte metalen achterwielophanging
• Hindernissendetector achteraan met geluidssignaal
• Pack City: radar en achteruitrijcamera, elektrisch bediende en inklapbare buitenspiegels

• Dubbele cabine van het merk Snoeks
• Afwerking van de dubbele cabine in standaard Upgrade-versie met bekleding van plafond en zijwanden (links en rechts)
• Antislipvloer in de laadruimte

OPTIES UTILITY

BESCHRIJVING OMBOUWING

• Bank met 4 plaatsen

BESCHIKBARE AANVULLENDE UITRUSTING


